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Als trainer, contactpersoon, bestuurder, vrijwilliger of medewerker van Atletiekvereniging 
Scorpio krijg je persoonsgegevens onder ogen. Deze gegevens zijn altijd vertrouwelijk van 
aard. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan voorschriften hoe je 
hiermee moet omgaan. Deze voorschriften zijn niet op de praktijk gericht. Daarom zijn deze 
richtlijnen geschreven. Deze richtlijnen vervangen niet de wet, maar geven wel een richting 
aan hoe we binnen ATV Scorpio hiermee omgaan. 

1. Wat zijn persoonsgegeven? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon of iets 
zeggen over die persoon.  

ATV SCORPIO is een vereniging waarbij het sociaal aspect een wezenlijk onderdeel uit 
maakt van het lidmaatschap. Anonieme leden kennen wij dan ook niet. Maar dit betekent nog 
niet dat een lid alles mag/moet weten van andere leden. En ook niet alle informatie mag 
delen. Wat je mag weten en delen is afhankelijk van het doel waarvoor. De wet zegt heel 
nadrukkelijk dat je geen persoonsgegevens mag verzamelen of delen zonder dat het een 
duidelijk doel dient. 

Voor persoonsgegevens is in de AVG bepaald dat hiervoor bijzondere eisen gelden. Dit hoeft 
niet persé digitaal te zijn. Ook een archiefkast of een geordende verzameling naamkaartjes 
valt hieronder. Of handgeschreven lijstjes.  

2. Geheimhoudingsverklaring 

ATV SCORPIO gaat er van uit dat je vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens. Om deze 
afspraak vast te leggen is er de geheimhoudingsverklaring. Deze moet iedereen 
ondertekenen die vanuit zijn functie persoonsgegevens onder ogen krijgt. Kan het zonder? 
Helaas niet. ATV SCORPIO moet kunnen aantonen dat zij de nodige maatregelen heeft 
genomen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. 

3. Ledenlijst 

Als we elkaar niet kennen, dan kunnen we ook geen vereniging zijn. Daarom is er de 
mogelijkheid met name voor trainers, contactpersonen en coördinatoren om een overzicht 
van leden op te vragen of in te zien. Je krijgt uitsluitend een lijst voor een bepaald doel. Dit 
kan bijvoorbeeld een overzicht zijn van de atleten van jouw trainingsgroep. Wil je 
bijvoorbeeld weten wie er bij een andere trainer lopen omdat het leuk is om te weten, dan 
staat de AVG dit niet toe. 

Ook mag je zonder nadrukkelijk toestemming van een lid geen persoonsgegevens delen. 
Staat op de lijst die je als trainer ontvangen hebt, bijvoorbeeld het adres van een atleet die 
een bijzonder jubileum heeft, dan mag je dat niet aan een van de leden van jouw 
trainingsgroep geven voor het bezorgen van een bloemetje. 

Voor overzichten kun je je wenden tot het bestuur van ATV SCORPIO. De basis voor de 
lijsten is de ledenadministratie. Dit zijn de enige lijsten die je als trainer, contactpersoon, 
coördinator of vrijwilliger mag gebruiken! Eigen lijstjes met daarop bijvoorbeeld de oud-leden 
van de trainingsgroep mogen niet meer. Tenzij je van iedereen die er opstaat schriftelijke 
toestemming hebt. 

Lijsten worden uitsluitend digitaal verstrekt als je de beveiliging van je computer up-to-date 
is. Dat wil zeggen: de laatste updates van de virusscanner en de veiligheidsupdates van het 
besturingssysteem en de software zijn geïnstalleerd. Je tekent hiervoor in de 
geheimhoudingsverklaring. 
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Voor trainers, contactpersonen en coördinatoren  zijn er verschillende lijsten 

a.    Lijst eigen trainingsgroep voor trainers en contactpersonen 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Geboortedatum 

Het doel van deze lijst is dat je weet wie er in jouw groep zit. 

Voor deze lijst geldt dat deze niet gebruikt mag worden om leden ongevraagd in bijvoorbeeld 
een Whatsapp groep of Facebookgroep toe te voegen. Hiervoor is de nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming van het lid of diens ouder/verzorger nodig. 

Het toevoegen van gegevens aan de lijst over bijvoorbeeld de gezondheid van een atleet is 
niet toegestaan. 

b. Lijst voor coördinatoren 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Adres 

• Postcode en woonplaats 

• Geboortedatum 

Het doel van deze lijst is om de bezetting van de trainingsgroepen te kunnen bewaken en zo 
nodig te kunnen bijsturen. Op de lijst staan alleen die atleten, trainers en contactpersonen 
die onder de coördinator vallen. 

Ook voor deze lijst geldt dat deze niet gebruikt mag worden om leden ongevraagd in 
bijvoorbeeld een Whatsapp groep of Facebookgroep toe te voegen. Hiervoor is de 
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van het lid of diens ouder/verzorger nodig. 

Het toevoegen van gegevens aan de lijst over bijvoorbeeld de gezondheid van een atleet is 
niet toegestaan. 

c. Andere lijsten 

Voor andere functies zoals bijvoorbeeld de jurycoördinator, worden lijsten op maat gemaakt. 
Ook hier geldt dat er niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het 
doel. 

Vernietigen oude lijsten 

Alle oude lijsten met persoonsgegevens, digitaal of op papier, dienen vernietigd te worden. 

4. Persoonlijke situatie 
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Het uitgangspunt is dat gegevens over iemands persoonlijke situatie, zoals gehuwd, 
geloofsovertuiging of politieke voorkeuren niet verzameld mogen worden en mogen daarom 
ook niet op lijsten gezet worden. 

In de praktijk kan het voorkomen  dat iemand iets vertelt over zijn privésituatie of werk. 
Behandel dit altijd vertrouwelijk. 

Soms is dat informatie die direct invloed heeft op zijn of haar functioneren in de groep. Het 
kan belangrijk zijn dat andere (assistent-)trainers en/of groepsleden hiervan kennis nemen. 
Vraag dan altijd of de atleet dit zelf aan de andere trainers en/of groepsleden wil vertellen. 
Als een trainer  het zelf wil delen met de andere trainers, dan is hiervoor altijd de schriftelijke 
toestemming van de betrokkene nodig. Het document met de toestemming (handtekening) 
moet bij de administratie ingeleverd worden. 

5. Facebook, social media, whatsapp 

ATV Scorpio publiceert alleen berichten op facebook om informatie te geven zonder 
persoonsgegevens daarbij te delen. 

Het staat de groepen vrij om een eigen groepsapp of groepspagina op social media te 
gebruiken als alleen de leden en/of hun ouders/verzorgers van deze  trainingsgroep hier 
toegang toe hebben. Dit betekent nog niet dat  alles zonder meer geplaatst mag worden. 
Alleen informatie die relevant is van de trainingsgroep in zijn totaliteit mag geplaatst worden. 
En natuurlijk is iedereen terughoudend in het delen van persoonsinformatie. 

Alles wat op de Social Media wordt geplaatst, valt onder  het auteursrecht. Ook foto’s. Je 
hoeft daarvoor geen professioneel journalist of fotograaf te zijn. Je hebt toestemming van de 
maker nodig om een artikel of foto te plaatsen. Respecteer dat en plaats in ieder geval een 
naamsvermelding als je het artikel of de foto niet zelf hebt gemaakt. 

De beheerder van de hiervoor genoemde groepen/pagina’s is in principe de trainer of 
contactpersoon. 

6.  Nieuwsitems 

Nieuws is wat er gebeurt in de wereld. Nieuws gaat dus niet alleen over wereldzaken, maar 
kan ook gaan over de atleet die als laatste over de streep komt. Voor nieuws is er een 
journalistieke vrijstelling mits dit nieuws objectief gebracht wordt en mensen op het verslag 
kunnen reageren. Een auteur of fotograaf hoeft geen perskaart e.d. te hebben om onder de 
journalistieke vrijstelling te vallen. 

Verslagen van wedstrijden vallen onder de journalistieke vrijstelling. De verslagen moeten 
daarvoor wel feitelijk zijn. De persoonlijke mening van de auteur moet daarom op de 
achtergrond blijven. De felicitatie voor een behaalde prestatie is ook een nieuwsitem en moet 
objectief geformuleerd worden. Bijvoorbeeld: “ATV SCORPIO feliciteert X met deze 
bijzondere prestatie.” 

Er hoeft dus geen toestemming te worden gevraagd om de naam van een atleet te noemen 
in een wedstrijdverslag of uitslagenlijst.  Een verslag van een training kan ook een 
nieuwsitem zijn. 

Verslagen vallen onder het auteursrecht. Daarom moet de auteur toestemming geven en 
moet de naam van de auteur vermeld worden. 

7. Nieuwsfoto’s 
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Foto’s en een fotoverslag van een wedstrijd vallen ook onder de journalistieke vrijstelling, 
mits het gezien kan worden als een nieuwsitem. Ook een verslag van een training of een foto 
ervan kan een nieuwsitem zijn. 

Ondanks de journalistieke vrijstelling zijn er nog beperkingen waarmee rekening moet 
worden gehouden. Foto’s en andere opnamen van personen mogen niet gepubliceerd 
worden als deze: 

• Niet relevant zijn voor de verslaglegging van de wedstrijd of training. 

• Niet in een openbare ruimte (voor publiek toegankelijke ruimte) zijn gemaakt. 

• Gênant, kwetsend, beschamend, van een intiem karakter zijn. 

• Stiekem, door context onrechtmatig of met een onrechtmatig doel zijn gemaakt. 

• Gemaakt zijn bij een evenement anders dan een wedstrijd waarbij kinderen jonger 
dan 16 jaar deelnemen en geen schriftelijke toestemming een ouders en/of verzorger 
is gevraagd. 

Als sportvereniging wil  ATV SCORPIO een gezond en sportief beeld uitstralen. Dus  geen 
foto’s van leden met een glas bier of met een sigaret. 

Bij inschrijving voor een wedstrijd verklaard de deelnemer zich akkoord met de algemene 
voorwaarden evenementen. In deze voorwaarden wordt het portretrecht geregeld. 

Foto’s vallen onder het auteursrecht. Dit betekent dat de fotograaf toestemming voor 
publicatie moet geven en moet de naam van de fotograaf vermeld worden. 

10. Mail naar de leden van de trainingsgroep 

Gebruik altijd BCC. 

Vermeld in de aanhef van de mail altijd voor wie deze bestemd is. En ook degenen die de 
mail ter informatie ontvangen. 

12. Wedstrijden en publiceren uitslagen 

Als een atleet voor een wedstrijd ingeschreven is, dan is er een rechtvaardigheidsgrond op 
basis waarvan startlijsten en uitslagen gepubliceerd mogen worden. Wel mogen er niet meer 
gegevens gepubliceerd worden dan nodig is voor het doel, dan wel  gedeeld worden met 
officials, juryleden, tijdwaarneming etc. 

Microfonisten houden vaak lijsten bij van de prestaties van de deelnemende atleten. Als 
deze gegevens komen uit openbare bronnen dan is er geen voorbehoud  vanuit de AVG 
voor het gebruik ervan. Natuurlijk gelden wel de normale “omgangsvormen”. Een live vers lag 
van een wedstrijd is een nieuwsitem en valt daardoor onder journalistieke vrijstelling. Dit 
geldt ook voor uitslagen op een groot digitaal scherm. 


